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ZASWIADCZENIE
o wPIsIE Do
Na podstalłie art' 7b

EWIDENC.TI

ust' 1i ust' 3

ordŻ

art'

DzIAŁALNoścI GosPoDARczEJ
7d

ust'

działa]noścjgospodarczej (Dz'!' Nr 101' poz' IIl8 z póź|'

1j ust.2

ustały z dnja 19 listopada 1999r-'Prało

Żmjanami) Żaśllliadczasię, że proładŻona przez;

Burmistrza Libiąża
ewadencja działalności qospodarczei pod numerem: 3960/2oo8 za!'iera następuiący Wpis:
1. 0Żraczenje DrŻedsjebiorcv
siuda Tomaśz
Nazła dzjała]nościqosDodarczej
TomasŻ siuda TBANSPoRT

!.''!!Ł

Nuner pesel

810208130L0

- SPEDYC''A

SIUDA

628-198-48-98
Adres przedsiebiorcy

2. !jejsce zanjesŻkdnia orŻedsiebiorcv

32-590 libiąż uI.Matejki

Libiąż

Adles zakładu

siedziba] 32.590 Libiąż ul

3'

' llaiejki

].].

11

Przedrniot dŻjała]nościqosoodarcŻei
49.41.Z . Trdnsport drogowy towaló{]
45'11'Z - sprzedaż hurtowó i detaliczna sanochodó\ł osobolvych i furgo|etek
45'19'Z'sprzedaż hurtowa i detaljcŻna pozostałych pojaŻdóW samochodowych' z wyłącŻeriem motocyk]i
45'32'Z . SprŻedaż deta]iczna częścji akceso.ióW do pojazdów samochodołych' z tyłącŻeriem motocyk]i
45'40'z . splzedaż hurtowa i detaljczna notocykli. ich naplawa i konservacja o.aŻ splŻedaż hurtova i
deta]iczrd częścjj akcesorió! do nich
47.19.Z . PoŻostała sprŻedaż deta]icżrd prowadŻona ł riewysPecjalizotanych sk]epach
47.91.Z . sp'Żeddż detaljczna pro{adŻord p.Żez dony sp.zedaży kysyłkolej ]Ub Irternet

52.10'B . lłdgdŻynowanie j prŻechołyvarie pozostałych towarów
52.21'Z - DŻiałalnośćusługoła łsponagająca transport l ądoly
52.24'A Przeładunek towalół l,l portdch norskich
52'24'B ' Przeładunek towalÓw ll poltach śródlądotych

52'24'c . PrŻeładunek tołaróv w pozostałych punktaclr przeładuikowych
52'29'c - DŻiałal rośćpozostałych agencji transportollych
79'11'A - DŻiałalrośćagentół turystycŻnych

. Działd]rośćpośrednikól{ turystycŻiych
79'90.h . Działalrośćpilotół llyciecŻek i prŻewodrików
79' 11.B

tu.ystycŻnych

/9.90.B - Dzjałalnośćw zakresie informacji tU.ystycŻrej
79.90.c Pozostała działal'rośćusługo{a N Żakresie leŻelłacji' gdŻie indŻiej niesklasyfiko
Nirrjejsze zaśtjadcŻenierie 5tano\li podstawy do rykon}4łania dzjała]rościgospodarczej, która
odlebneqo zezto]enia, korcesji bądź lłpjsu do rejestru działa]iości.egu]ołanej'

4'

Ddta rozooczecia dŻiała]nościqosoodarcŻej

ana
wyrraga uŻyskania

: 2008.]'o.o1

Niniejsze zaśWiadczenie Bykazuje tleść wpisu w/9 stanu !' dni1l 2011'01'11
po znianie zgłaszane) W dniu 2011'0]..11
zmiana Ea dotyczyła punkŁó{ : !, la, 2, :"''€. óGlrrieły btzmienie jak w Żaświadczeniu
z dnia, 2008.09.23
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